
Prislista för verksamhetsavfall 2022

Målserums avfallsanläggning

Målserums avfallsanläggning telefon 0490-25 71 45
 Kundservice Västervik Miljö & Energi AB 0490-25 70 50, miljoenergi@vastervik.se www.vmeab.se 

• Utsorterat gips rent  1500 kr/ton

• Bra schaktmassor/Konstruktionsmaterial 

(Jord, sten)  0 kr/ton

• Schaktmassor ytvegetation  

(Dåliga massor, rötter, större sten)  100 kr/ton 

• Rent ris   60 kr/ton

• Stubbar   700 kr/ton

• Träpall rent virke   300 kr/ton

• Asfalt   600 kr/ton

• Betong, tegel, porslin utan armering  870 kr/ton

• Betong med armering  1220 kr/ton

• Fönster med karm   2128 kr/ton

• Osorterat grovavfall/ byggavfall,  

verksamhetsavfall (utan farligt avfall)  2128/kr ton

• Gipsbaserat avfall t.ex. gips & isolering   1800 kr/ton

• Brännbart avfall    1250 kr/ton

• Styrmedelsavgift på brännbart avfall   100 kr/ton

• Utsorterat deponiavfall inkl. isolering   1800 kr/ton

• Asbest    1400 kr/ton

• Borrkax    720 kr/ton

• Sopsand/Gatusand   100 kr/ton

• Tryckimpregnerat trä/slipers    1900 kr/ton

• Fogmassa innehållande PCB  55 kr/kg  

(minimiavgift 500 kr)

• Fönster innehållande PCB  

(OBS! Får ej krossas!)   22 kr/kg

• Färg   10,50 kr/kg

• Spillolja   2 kr/liter 

• Lösningsmedel   3 kr/liter  

• Matavfall  600 kr/ton                                                            

• Glykol   3 kr/liter 

• Plaståtervinning   

1800 kr/ton 

Farligt avfall i container debiteras extra enligt särskild 

avvikelsetaxa. Kontakta Målserum 0490-25 71 45. 

 

Inlämning av verksamhetsavfall/ grovavfall upp till 

3 m³ på Återvinningscentral. 

 

För släpkärra eller mindre pick-up används återvin-

ningskortet vid besök på Målserums avfallsanlägg-

ning. 

 

Besöks- och mottagningsavgift, 300 kronor per besök. 

Faktura skickas löpande under året. 

• Bilar får ha en maxvikt på högst 3,5 ton (lätt lastbil)

• Kortet berättigar till avlämning av max 3 m³ avfall per 

besök

• Avfallet ska sorteras enligt gällande anvisningar

• Farligt avfall debiteras enligt prislista 

 

Observera:  

Fastighetsägare som erbjuden sina hyresgäster bort-

transport av grovavfall lämnar denna typ av avfall 

kostnadsfritt med anledning av införande av fria  

besök för hushåll på återvinningsstationer 2020. 

Avfall från renoveringar av fastigheter och liknande 

som klassas som verksamhetsavfall debiteras enligt 

prislista ovan.


